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 Litteratur.

 C. LINDMAN. D9idbg'o-helen ift'rsta lefinadsa're/ i Sverig,-es t/ug-o sMrre sadder

 1876--95. Helsingborg i898.

 Flerfaldiga ganger har man bland den svenska lakarekairen kunnat

 iakttaga ett lifligt intresse for statistik, sarskildt de grenar daraf, som ligga

 den medicinska vetenskapen narmast. Har beh6fver blott nimnas en af
 vart lands f6rndimsta auktoriteter pa medicinens omrade, Fredrik Theodor
 Berg, som till sist egnade sig helt och halet 't statistiken och blef dess
 nydanare hos oss. Att afven i nyaste tid intresset fbr >)den numeriska meto-

 dens>> tillampning fortlefver hos v'ara lakare, dirom vittnar bl. a. foreliggande

 arbete. I inledningen yttrar f6rf., att inpulsen till den forskning, hvars
 resultat har meddelas, gifvits honom genom Bergs berbrnda afhandling
 >Om dddligheten i forsta lefnadsa'ret>, hvarigenom lusten vacictes att ut-

 reda, huru denna dddlighet nu staller sig. Den tiderymd, undersbkningen

 omfattar, sammanfaller till sin begynnelse Ugefare med den nya helsovirds-

 stadgans tillampning. - Med anforande af de ord, hvarmed Berg afslutar
 sin afhandling, betonar forf., att den starka dddligheten under fdrsta lefnads-

 aret icke bbr uppfattas s'asom en >>naturens ordning>, utan snarare som en

 >>samhallets oordningp, for hvilken det, 'atminstone till en viss grad, ar mdij-
 ligt att rada bot. Fdrutsattningarna harfbr aro, dels att barnen betraktas
 som en valsignelse, icke som en ovalkommen bdrda, dels att befolkningen

 hdr att kanna och efterlefva hygienens fbrnamsta fordringar.

 I arbetets fbrsta del behandlas mera bfversiktligt dbdligheten i
 fbrsta lefnadsaret sait vissa faktorer, hvilka anses utbfva inflytande pa den-
 samma, sasom allirnnna sociala och befolkningsstatistiska f6rhallanden,
 klimat sait barnens niring och v'ard. I den 2:dra afdelningen redog6res,
 med afseende p'a vart land, for dddsorsakerna i fdrsta lefnadsaret: med-
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 fodda bildningsfel och sjukdomar, infektionssjukdomar, matsmiltningsorga-

 nens, andningsorganens och nervsystemets sjukdomar. Enligt denna redo-

 g6relse har dbdligheten genom medfodda bildningsfel (>medfddd svaghet>)

 och sjukdomar hallit sig temligen oforandrad, sait dodligheten i infektions-

 sjukdomar nagot okats, det sistndmnda dock hufvudsakligen beroende ddrp'a,

 att strypsjuka numera (fr. o. m. 18gi) raknas till infek-tionssjukdomar, medan

 den forut upptagits bland andningsorganens sjukdomar. Emellertid kan man

 afven sdtta den omnamnda o6kade dodligheten i samband med trangboddhet

 och bostadsbrist i de storre staderna. Dbdligheten pa grund af andnings-
 organens sjukdomar har nagot minskats (afven om man afraknar den sken-

 bara minskning, som blir en f6ljd af strypsjukans nya klassifikation). Afven

 d6dsfallen i nervsystemets sjukdomar hafva mycket aftagit; de forr sa van-

 liga d6dsorsakera tandslag, kramp och *slagetx forekomma nu ytterst
 sallan. Den storsta framgangen har dock barhygienen haft gentemot mat-

 smaltningsorganens sjukdomar, om man tager i betraktande omfranget af
 de senares harjningar. Af 1,o00 lefvande fodda afledo i forsta lefnadsaret

 under tiden 1876-80 i medeltal arligen 62,9 i mag- och tarmsjukdomar,
 under tiden i8g9-95 daremot 32,6. Hvilken roll valstandet hirvidlag
 kan spela, torde framga af en jamf6relse mellan de olika f6rsamlingarna i

 Stockholm: barnadodligheten i dessa sjukdomar ar for Katarina och Maria

 forsamlingar ungefar 4 ganger sa hog som for Klara. Bristande ventilering

 och artificiell barnanaring - sdrskildt dalig mjdlk - bidraga att oka dbdlig-
 heten hos de obemedlade.

 Den tredje afdelningen behandlar ))Sveriges st6rre stader froan be-

 folkningsstatistisk synpunktb, ett kapitel, som egentligen synes ligga utan-

 for det amne, verkets titel angifver. Emellertid spela bithorande fdrhallan-

 den - befolkningsrorelsen och folkmangdens fordelning efter alder, kon

 och yrke m. m. - en sadan roll i fraga om barnadodligheten, att den val

 kan motivera detta kapitel i boken. Forfattarens uppgifter afvika ej sa
 sallan fran dem, som pa grund af Statistiska Centralbyr'ans berattelser be-

 raknats f6r Statistisk Tidskrift och hvilka i de fall, dar profrakning anstalts,

 befunnits vara de riktiga. Betiinkligare iir uppgiften i tab. 5 ' sid. 25, dar

 hela antalet lefvande fodda i Sverige under aren 1881-90 uppgifves till
 endast 553,579 ikta och 46,9io oakta, alltsa tillsammans 600,489, mot
 1,358,200 enligt Stat. Centralbyrans berattelser. Dodsfallen i forsta lefnads-

 gret under samma artionde uppgifver forf. sarskildt for akta och oakta
 fodda. Veterligen finnas inga officiella uppgifter harom, hvarfor det bade
 varit onskvardt, att f6ff. anf6rt kallan. Fdr tiden intill 1890 anvander forf.
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 i sina 6fversikter Statistiska Centralbyr'ans berattelser, men fbr aren I891 95

 har han utraknat sina tabeller efter helsov'ardsnamndernas berattelser, och

 af vissa orsaker bruka de i dessa berittelser angifna dddstalen utfalla n'agot

 fbr lagyt. Man kan ej kiandra fdrfattaren for valet af uppgifter, da han eljes

 ej skulle fAtt dbdsorsakerna fullstindigt angifna, men det hade varit lAmpligt

 att uttryckligen betona, att siffrorna ej alitid iro fullt kommensurabla.

 I bokens fjerde och sista afdelning redog5res narmare f6r d6dlig-

 heten i de sarskilda staderna, och af denna unders6kning framgar det s'asom

 alideles otvifvelaktigt, att minskningen i barnadodligheten varit hbgst be-

 tydande, att ej saga oerh6rd. Exempelvis uppgick i Stockholm antalet
 d6dsfall i fbrsta lefnadsaret ar I876 till 256 pA i,ooo lefvande f6dda, men

 ar 1895 till endast 159 (enligt Statistiska Centralbyrans berattelse 168). I
 Upsala har motsvarande dodlighetssiffra vid periodens slut nedgatt till
 ungefar hAiften af hvad den 'var vid dess b6rjan, och i Soderhamn till
 mindre an halften. Om man vidare gifver akt pa, hvilka tider nedgangen

 af dddligheten i de olika stadernia varit starkast, kan man latt spara in-
 flytandet af de fdrbattringar i den allmanna hygienen, som blifvit en fbljd

 af den nya helsovardsstadgans tillampning (sason ordnadt renhallningsvasen,

 underjordiska afloppsledningar, vattenledning). Dar i enstaka fall barnad6d-

 ligheten under en f6ljd af nagra ar tillvaxt, tillskrifver fbrf. detta - sasom

 det vill synas pa goda skal - okad anvandning af kvinnor, gifta och ogifta,

 inom fabriksindustrien. Pa ett annat stalle i boken redogbr fbrf. i korthet

 for utlandets lagstiftning om skydd fbr kvinnor i fabriksarbete och med-

 delar darvid ett intressant faktum, att var svenska lag innehaller om dylikt
 skydd -- alldeles increnting'. Har fiiines annu ett vidstrackt verksamhets-

 falt fbr vara lagstiftare.

 Boken vittnar om ihardigt arbete, som nedlagts a densamma, och
 innehaller mycket lsvardt och intressant. Den Ar rikligt fdrsedd med

 tabeller och diagram sait foreter en synnerligen prydlig, nastan luxuds
 typografisk utstyrsel.

 E. Aroseiius.

 Roirande minderairikes orbete i fabriker finnas. som bekaint, sdrskilda lagbcstim-
 nielser.
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